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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 decembrie 2014, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecţie cu privire la 
respectarea de către postul de televiziune OLT TV, în perioada 01-16 noiembrie 2014, a 
normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui 
României. 

Postul de televiziune OLT TV aparţine S.C. ENERO PROD S.R.L. (licenţă 
audiovizuală nr. TV-C 073.3/11.12.2003 şi decizia de reautorizare nr. 572.2-
1/22.04.2010). 

Analizând raportul de monitorizare,  membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul  
S.C. ENERO PROD S.R.L. a încălcat prevederile articolului 8 din Decizia nr. 528/2014 
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea 
Preşedintelui României. 

Potrivit dispoziţiilor invocate: 
Art. 8 
“Cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor sunt 

interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral, a emisiunilor şi 
spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în programe a candidaţilor şi a 
reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale 
care susţin candidaţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9”. 

 

În fapt, postul de televiziune OLT TV a difuzat sâmbătă, 01.11.2014, în cadrul 
emisiunii „Dăm startul schimbării”,   de la ora 20.20, cu o durată de 29 de minute,  un 
reportaj despre acţiuni umanitare, prezentat de Crina Jilavu. 

În cadrul reportajului a fost prezentat un subiect referitor la acţiunea de distribuire de 
cadouri către copiii defavorizaţi din judeţul Olt, acestea fiind strânse în luna mai 2014 în 
cadrul unei campanii la Biroul Senatorial al senatorului Darius Vâlcov din Slatina şi 
distribuite pe 1 iunie pe tot cuprinsul judeţului Olt. 

Potrivit raportului de monitorizare, încă de la începutul emisiunii a fost prezentat un 
colaj de imagini sugestive privind acţiunile senatorului Vâlcov, colaj prezentat şi la sfârşitul 
emisiunii. 

Redăm spre exemplificare din raportul de monitorizare: 
„Voce off: „Povestea a început în urmă cu o lună de zile, când slătinenii de toate 

vârstele au spus - împreună îi învăţăm să zâmbească (slogan campanie) - pe copiii care 
nu au copilărie, care-şi duc viaţa pe uliţele pline de noroi, în căsuţe sărace, înghesuiţi 8-10 
suflete în două camere,visând la jucării, hăinuţe, cărţi de poveşti şi de colorat. Aşa că 
micuţii slătineni le-au dăruit sute de pacheţele cu lucruri care pe ei i-au făcut fericiţi. Toate 
au fost adunate la cabinetul senatorului Darius Vâlcov, cel care a iniţiat această campanie, 



 2

iar de 1 iunie, la primele ore ale dimineţii, pe strada Sevastopol din Slatina (sediul 
cabinetului senatorial) se făceau ultimele pregătiri pentru ca zecile de maşini să pornească 
spre nordul judeţului, în căutare de zâmbete. La kilometri depărtare, într-o căsuţă 
sărăcăcioasă, patru ochi strălucitori îi priveau pe geam şi aşteptau o minune de 1 iunie.” 

Darius Vâlcov (senator PSD):  „Ce se întâmplă, am venit şi noi la ăştia mici cu câte 
un cadou de 1 iunie. Salut,cum te cheamă?Vali! Ia să vedem, ce avem noi pentru Vali? Ce 
faci tu toată ziua?Te duci la grădinită? Şi pentru Vali,ce avem pentru Vali?Aste-as pentru 
Vali? Uite aici,nişte cadouri pentru tine din partea copiilor din Slatina şi a membrilor  
staff-ului de la cabinetul meu. Uite, mulţumeşte-le copiilor din Slatina că s-au gândit astăzi 
la tine de ziua ta! ”(...) 

Reportajul se termină cu un scurt interviu al senatorului: 
Reper selecţie „OLT TV 4”: 
Crina Jilavu (reporter): „Aţi primit peste o mie de zâmbete astăzi de la copiii cărora 

le-aţi dus pacheţelele de la copiii din Slatina!Cum v-aţi simţit?” 
Darius Vâlcov (senator PSD) „Şi eu şi echipa mea,cărora le mulţumesc foarte 

mult,ieri şi azi am avut foarte multe vizite de făcut, în numele slătinenilor, în numele 
micuţilor din Slatina care s-au gândit să împărtăşească bucuria pe care au avut-o la un 
moment dat de la parinţii lor, cu alţi copii, mult mai săraci, iar aceştia, la rîndul lor, le-au dat 
la schimb foarte multe zâmbete. Şi pentru asta nu cred decât că trebuie să le mulţumesc 
foarte mult slătinenilor,dar să mă şi bucur foarte mult pentru că iată astăzi, o mie de 
copilaşi au izbutit să zâmbească o dată în plus!” 

Crina Jilavu (reporter): „Ce reprezintă practic pentru copii acel mic dar oferit de copiii 
din Slatina?” 

Darius Vâlcov (senator PSD) „În primul rând înţeleg că cineva este alături de ei, că 
sunt alţi copii care se gândesc la ei, că nu sunt singuri, că în viaţă trebuie ajutaţi, că poţi să 
fii ajutat, că mai au o şansă în viaţă, dar trebuie să înveţe, să-şi asculte părinţii şi să creadă 
că ceva bun se poate întâmpla.” 

Crina Jilavu (reporter): „Sunt cazuri care v-au rămas în minte şi cazuri în care vă veţi 
implica mai mult ?” 

Darius Vâlcov (senator PSD) „Sunt foarte multe cazuri,noi am notat aproape toate 
cazurile,şi vom încerca de la o situaţie la alta să ne implicăm şi noi, dar şi ceilalţi pe care 
vom încerca să-i implicăm, astfel încât pe termen mai lung să susţinem aceste familii şi 
aceşti copii care au o nevoie disperată de ajutor.” 

Crina Jilavu (reporter): „Domnule senator, ce viitor au aceşti copii care am văzut cu 
toţii că trăiesc toţi într-o sărăcie lucie ?” 

Darius Vâlcov (senator PSD) „Dacă noi nu ne implicăm şi dacă suntem nepăsători, 
nu au un viitor foarte bun.Dacă însă fiecare din noi va încerca să facă ceva pentru aceşti 
micuţi, şansele lor cresc foarte mult!” 

Crina Jilavu (reporter): „Dumneavoastră ce-aţi simţit când acei copii v-au privit cu 
atîta încredere ?” 

Darius Vâlcov (senator PSD) „Ce sa simt? O satisfacţie deosebită,o dorinţă de a 
repeta acest gest şi o bucurie foarte mare pentru că iată, am reuşit împreună două lucruri: 
unu, să aducem foarte multe zâmbete şi doi să învăţăm pe tinerii slătineni ce înseamnă să 
fii darnic! Împreună au învăţat cu toţii să zâmbească pentru o zi,acum trebuie să-i învăţăm 
să zâmbească cât mai multe zile din viaţa lor!” 

Voce off: „Este nevoie de implicare, de dăruire,de un gest frumos care pentru un 
zâmbet de copil uitat de toţi înseamnă speranţă! De acum nu mai este singur,că de acum 
un om bun poate să-l ajute.” 
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Sâmbătă 15.11.2014, postul OLT TV a difuzat în cadrul emisiunii “Răspuns direct”, 

de la ora 20.20, cu durata de 54 de minute, o dezbatere pe teme diverse, prezentată de 
redactorul-şef adjunct, Crina Jilavu. În cadrul emisiunii a fost invitat Ministrul delegat pentru 
buget, domnul senator PSD Darius Vâlcov. Tema emisiunii a fost evidenţiată permanent de 
titlul afişat pe ecran, respectiv: “investiţii record pentru Slatina şi Olt”. Emisiunea a fost  
o redifuzare, prima difuzare fiind în 13.11.2014 ora 20:20, iar reluarea vineri 14.11.2014, 
ora 18:25. 

Redăm spre exemplificare, scurte fragmente din raportul de monitorizare: 
„Crina Jilavu: „Întreb ce simte fostul primar al municipiului Slatina, senatorul din 

Colegiul 1 Senat şi Colegiul 2 Camera Deputaţilor, senatorul de Olt până la urmă, actualul 
ministru al Bugetului, când semnează pe bandă rulantă, am putea spune, investiţii, şi alocă 
fonduri pentru Slatina şi judeţul Olt, fonduri care nu au fost alocate în ultimii 25 de ani? 
Pentru că ne cereaţi să facem aşa, o retrospectivă noi, presa, şi să ne gândim dacă 
în ultimii ani s-au alocat fonduri către Olt?” 

Darius Vâlcov: „Vă daţi seama că este un sentiment de împlinire şi de bucurie. 
Pentru că pot şi din funcţia de ministru să ajut la fel de mult Slatina cum cred eu c-am 
ajutat-o din funcţia de primar. ” 

(...) 
Darius Vâlcov: „Un patinoar, chiar şi-un bazin de înot, municipiul Slatina îşi 

permitea din bugetul propriu.O sală polivalentă, o centură a oraşului, o autostradă, oricât ai 
vrea, oricât de mult ţi-ai dori, oricât de bun primar ai fi sau preşedinte de Consiliu 
Judeţean, nu ai cum s-o faci pentru că nu ai resursele nici pentru 5% din investiţii.” 

(...) 
Darius Vâlcov: „Da, trebuie să repari nedreptăţile şi trebuie să te uiţi ce s-a 

întâmplat în ultimii zece ani? Păi s-au dus banii în aceste zece localităţi. Bun! Acum 
aducem în celelalte zece. Dar nu faci şi tu ceea ce a făcut Emil Boc! Deci dacă era-n Cluj, 
era terminată în anul anul în care a început. N-a fost în Cluj, ghinionul nostru, a fost în 
Oltenia, unde din păcate am fost multă vreme uitaţi cam de toate investiţiile importante din 
această ţară şi a venit momentul 2012 spre final, când lucrurile s-au schimbat în Guvernul 
României! În sensul în care această zonă a devenit o prioritate şi din ce în ce mai mult va 
deveni o prioritate şi mai mare. Şi asta o să vedem în anii următori, bineînţeles, dacă 
lucrurile vor merge bine şi peste două săptămâni.” 

(...) 
Darius Vâlcov: „Ea a fost prinsă într-un master plan de transport. Acest master plan 

de transport va fi aprobat în decembrie de Parlament, deci va deveni lege, ceea ce este 
extrem de important, asta înseamnă că până în 2020 se va urmări tocmai acest master 
plan de transport.” 

Crina Jilavu: „Indiferent de cine vine la guvernare!” 
Darius Vâlcov: „Indiferent, daca trece prin Parlament. Deci, indiferent. Dar trebuie 

să apucăm luna decembrie. Ca să apucăm luna decembrie trebuie să rămâi la guvernare!” 
(...) 
Crina Jilavu: „Dvs spuneţi că undeva în 2016 putem deschide un şantier! În Slatina, 

un şantier mare în judeţul Olt!” 
Darius Vâlcov: „Eu spun că dacă lucrurile rămân aşa cum sunt astăzi, cu acest 

guvern, sigur până în 2016 această autostradă va fi licitată şi va începe execuţia. Cu 
siguranţă! Eu am această siguranţă pentru că ştiu toate datele şi oricând le pot pune la 
dispoziţia oricui.” 
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De asemenea, în urma monitorizării emisiunilor de ştiri difuzate de postul OLT TV 
în ziua de duminică, 16 noiembrie 2014, s-a constatat că în cadrul acestora au fost 
prezentate o serie de mesaje cu caracter electoral. Redăm, spre exemplificare, fragmente 
din raportul de monitorizare: 

 
„Mădălina Tebeaşă (crainică): „Ministrul delegat pentru Buget, Darius Vâlcov, nu a 

demisionat din partidul al cărui membru este şi nici nu are de gând să facă acest lucru! El 
dezavuează această informaţie apărută pe un site media şi spune că este un act de 
disperare al opoziţiei!” 

Voce off:  „Apropiat de slătineni, Darius Vâlcov are încredere că votul acestora se 
va îndrepta către partidul care a susţinut investiţiile masive din Slatina şi judeţul Olt.” 

Elena Ionescu (redactor-şef Olt Tv):  „Aţi votat deja?” 
Darius Vâlcov (ministru delegat): „Da, bineînţeles c-am votat, pentru o Românie 

unită, pentru acel preşedinte care preţuieşte şi a arătat că a preţuit cât timp a depins de 
dumnealui, Oltenia şi Oltul la adevărata lor valoare!” 

Voce off:  „La adresa lui Darius Vâlcov au fost propagate informaţii calomnioase pe 
care acesta, contactat telefonic, le contrazice în totalitate!” 

Darius Vâlcov: „Sub nici o formă nu confirm aşa ceva, ba dimpotrivă, voi face tot 
posibilul ca partidul pe care-l reprezint să câştige astăzi alegerile! Bineînţeles că pt. cei 
care fac aceste lucruri acesta e singura armă pe care o mai pot folosi, şi anume 
dezinformarea.” 

Voce off:  „Fostul primar al Slatinei, în prezent senator şi ministru al Bugetului, îi 
îndeamnă pe cetăţeni să voteze cu cei care au făcut şi pot face în continuare lucruri bune!” 

Darius Vâlcov: „Îi rog pe toţi slătinenii şi pe toţi locuitorii judeţului Olt să meargă la 
vot şi să voteze cu cei care le-au fost aproape de-a lungul acestor ani!” 

(...) 
Mădălina Tebeaşă (crainică): „Este tînăr deputat de Slatina şi se gândeşte ca toţi 

concetăţenii săi la viitorul copiilor. Astăzi a votat pentru dezvoltarea municipiului, a 
judeţului, a ţării.” 

Emil Moţ (deputat):  „Am votat  pentru un viitor mai bun al nostru, al copiilor noştri, 
şi nu în ultimul rând am votat pentru continuarea proiectelor pe care acum doi ani acest 
guvern le-a început pentru Slatina, pentru judeţul Olt şi pentru întreaga Românie!” 

Voce off:  „Judeţul nostru se află pe primul loc în ceea ce priveşte prezenţa la vot la 
ora 10.00, când s-a făcut prima raportare. Deputatul Emil Moţ este încrezător că în turul 
decisiv pentru alegerea preşedintelui locuitorii Oltului vor ieşi în număr şi mai mare la 
urne.” 

(...) 
Mădălina Tebeaşă (crainică): „Au votat pentru continuarea proiectelor Slatinei şi 

pentru ca acestea să devină de importanţă naţională. Cei doi viceprimari ai Slatinei, 
Mihaela Stana şi Cristian Bircea, au mers la vot cu gândul la oraşul pe care-l reprezintă şi 
la slătineni.” 

Voce off:  „Dezvoltarea Slatinei trebuie să continue, iar cei care se află la 
conducerea primăriei Slatina au înţeles că fiecare vot este important pentru a duce la bun 
sfârşit proiectele de care oraşul are nevoie.” 

Mihaela Stana (viceprimar Slatina):  „Astăzi am votat pentru Slatina, pentru 
dezvoltarea sa, pentru continuarea proiectelor deja demarate şi nu în ultimul rând pentru 
ca aceste proiecte să devină de importanţă naţională!Am votat cu un preşedinte tânăr care 
să ne reprezinte cu cinste în 2019, când România va prelua preşedinţia UE, devenind altfel 
primul român care va accede la o astfel de funcţie! ” 
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Cristian Bircea (viceprimar Slatina):  „Am votat pentru continuarea unui proiect, 
un proiect care a fost şi care va continua! Şi care este aşteptat de foarte multă lume. ” 

Reporter:  „Credeţi că România se va schimba sau cum vedeţi Dvs România după 
această dată?” 

Cristian Bircea (viceprimar Slatina):  „Eu cred că România va continua acest 
proiect şi acest proiect trebuie să continue, aşa cum s-a promis în 2012! ” 

Voce off:  „Cei doi viceprimari ai Slatinei, Mihaela Stana şi Cristian Bircea, îi 
îndeamnă pe slătineni să meargă şi ei la vot! ” 

(...) 
Mădălina Tebeaşă (crainică): „Deputatul Daniel Bărbulescu s-a aflat astăzi în 

mijlocul locuitorilor din Colegiul 2 Scorniceşti, cei care în urmă cu doi ani i-au acordat votul 
pentru a-i reprezenta în Parlament. Este încrezător că după scrutinul de astăzi, şi această 
zonă se va putea dezvolta.” 

Daniel Bărbulescu (deputat de Olt):  „Eu am votat astăzi pentru schimbare, 
schimbare până la capăt, am votat pentru un preşedinte care uneşte, un preşedinte tânăr, 
bun român!” 

Voce off:  „Ca şi în primul tur de scrutin, locuitorii din zona Scorniceşti au ieşit masiv 
la votare. Este şansa lor ca viitoarea administraţie să acorde atenţia cuvenită acestui oraş, 
consideră parlamentarul.” 

Daniel Bărbulescu (deputat de Olt):  „Este pentru Scorniceşti o şansă de a salva 
acest oraş de nepăsarea celor care l-au condus în ultimii doi ani, pentru judeţul Olt şansa 
de a avea miniştri în guvern, de a primi fonduri importante pentru a realiza investiţii de 
anvergură, iar pentru România începutul unui nou regim politic, un regim politic care să ne 
pună pe o traiectorie europeană. ” 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
difuzarea de către postul OLT TV a emisiunilor prezentate anterior s-a făcut cu încălcarea 
dispoziţiilor art. 8 din Decizia nr. 528/2014. 

Conform acestor prevederi, în ziua ce precede începerea votării şi până la 
închiderea urnelor, este interzisă difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut 
electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în 
programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor 
politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, cu excepţia situaţiilor în care se 
difuzează o rectificare sau un drept la replică în legătură cu emisiunile difuzate în ultima zi 
de campanie electorală. 

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că difuzarea, în zilele de 1 şi 15  noiembrie 
2014, a unor emisiuni în care a apărut domnul Vâlcov Darius-Bogdan, senator PSD în 
colegiul uninominal 1 din judeţul Olt,  Ministru delegat pentru Buget în Guvernul României 
condus de dl.Victor Ponta, a constituit, în fapt, o promovare politică prin mesajele şi 
comentariile cu conţinut electoral prezentate în aceste emisiuni, aşa cum au fost redate în 
cadrul rapoartelor de monitorizare, fapt de natură să contravină dispoziţiilor art. 8 din 
Decizia nr. 528/2014. 

De asemenea, membrii Consiliului au apreciat că şi prin ştirile prezentate în data de 
16 noiembrie 2014, când s-a desfăşurat turul al II-lea al alegerilor prezidenţiale,  
radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 8 din Decizia nr. 528/2014, întrucât  unele 
comentarii din off sau ale prezentatoarei, precum şi modul de selecţie prin editare a 
interviurilor luate reprezentanţilor politici ai PSD, au permis acestora să transmită mesaje 
de tip electoral dintre cele utilizate în campanie de susţinătorii candidatului Victor Ponta. 

Faţă de toate aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor legale în 
materie de campanie electorală, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea 
radiodifuzorului cu somaţie publică. 
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În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia nr. 528/2014 privind regulile de 
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României  
şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. ENERO PROD S.R.L. (licenţa audiovizuală  
nr. TV-C 073.3/11.12.2003 şi decizia de reautorizare nr.572.2-1/22.04.2010  
pentru postul de televiziune OLT TV din localitatea Slatina, judeţul Olt) este sancţionat 
cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor articolului 8 din Decizia nr. 528/2014 
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea 
Preşedintelui României.  

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, 
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de 
apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la 
comunicare.   

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea  nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite 
în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în 
intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, 
următorul text: 

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OLT TV cu somaţie 
publică, întrucât, în zilele de 1, 15 şi 16 noiembrie 2014, în care campania electorală 
era încheiată, a difuzat o serie de materiale cu caracter electoral, fapt de natură să 
contravină dispoziţiilor art. 8 din Decizia nr. 528/2014 privind regulile de desfăşurare în 
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.  

Potrivit dispoziţiilor legale invocate, cu 24 de ore înainte de începerea votării şi 
până la închiderea urnelor sunt interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu 
conţinut electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea 
în programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor 
politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi.” 

 
 

PREŞEDINTE,  
 
 

LAURA GEORGESCU 
 
 

 
 
 

Serviciul juridic şi reglementări 
Şef Serviciu,  Dumitru Ciobanu 


